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V  letošním roce oslavuje časo-

pis Beton TKS patnáct let své-

ho působení na  naši odbornou 

veřejnost. U  lidského jedince je 

15. výročí významné, protože 

se stává občanem – dostává 

občanský průkaz a  vztahují se 

na něj mnohá práva, která dříve 

neměl (např. podnikat a za urči-

tých podmínek i ženit se).

Jak to vypadá u  časopisu? 

Vzhledem k  tomu, že jsem byl 

od prvopočátku u jeho zrodu (navazoval i na časopis Sana-

ce, jehož jsem byl šéfredaktorem), mohu odpovědně pro-

hlásit, že časopis předčasně dospěl, a dá se říci, že se vy-

varoval i „dětských nemocí“, které jsou u nově vzniklých pe-

riodik logicky průvodním jevem. Pamatuji si ještě na dlou-

hotrvající diskuze redakční rady, kolik sloupců textu má být 

na jedné stránce (v prvním ročníku byly dva a široký vnější 

okraj, nyní jsou převážně tři) a  jakou barvu mají mít okra-

je. Do  roku 2009 měl totiž každý ročník svoji charakteris-

tickou barvu. 

Pokud se zamýšlíme nad tím, co způsobilo tento úspěšný 

nástup „nového časopisu“ v  již tak přeplněném trhu tisko-

 vin, tak bych asi musel na první místo dát kolektiv, který 

stál u zrodu časopisu. Ten byl z velké části tvořen již zku-

šenými odborníky, a to odborníky jak po stránce profesní, 

tak manažerské. Jmenovat a  zdůraznit zde někoho by 

znamenalo „zapomenout“ na jiného, jehož význam je nutné 

též ocenit. 

Z celého kolektivu se proto zmíním jen o paní šéfredak-

torce Ing.  Janě Margoldové, CSc., která byla dobrou, ale 

i  přísnou duší tohoto malého kolektivu tvůrčích lidí – re-

dakční rady časopisu. Jmenuji ji, protože jsem se teprve 

před měsícem dozvěděl, že ze svého místa šéfredaktory 

odchází. Neopouští však „potápějící se loď“, ale dobře fun-

gující stroj, který svým přičiněním přivedla k  dokonalosti. 

Pokud tuto pomyslnou štafetu předává své nástupkyni pa-

ní Ing.  Lucii Šimečkové, věřím, že časopis bude i  nadále 

v dobrých rukou, a nezbývá mi, nežli jménem svým i svých 

kolegů z redakční rady vzdát Ing. Janě Margoldové, CSc., 

hold a popřát jí mnoho úspěchů v  jejím dalším odborném 

a soukromém životě.

Pokud bychom se zaměřili na  výročí s  číslicí 5 na  kon-

ci, je nutno si připomenout i  25. ročník sympozia Sana-

ce 2015, které organizuje Sdružení pro sanace betono-

vých konstrukcí a které se uskutečnilo již tradičně v květ-

nu 2015 v Brně. Na rozdíl od předchozích sympozií, která 

se konala v rámci areálu Brněnského výstaviště, konalo se 

toto v historických budovách, postavených v roce 1911 pro 

„C.K. Českou vysokou školu technickou Františka Josefa 

v Brně“. I když stáří budov je více než 100 let, nedávná cit-

livá rekonstrukce činí tyto budovy, nyní využívané Fakultou 

stavební, stále moderními. Organizátoři sympozia totiž vza-

li v úvahu přání některých účastníků, bývalých studentů Fa-

kulty stavební, navštívit nové prostory fakulty a v rámci to-

hoto jubilejního ročníku zorganizovali odbornou exkurzi do 

moderních výukových prostor a laboratoří fakulty. Účastnící 

sympozia se mohli seznámit se současným, ale i budoucím 

vývojem této, v naší zemi největší, Fakulty stavební. K zají-

mavým akcím v rámci slavnostního večera jistě patřila i ná-

vštěva výzkumného centra AdMaS. 

Stěžejním bodem sympozia však byly odborné přednáš-

ky, které ve stručnosti hodnotily pětadvacetiletý vývoj v ob-

lasti sanace betonových konstrukcí. Musíme si totiž uvědo-

mit, že před 25 lety ještě nebyl internet, nebyl e-mail a dilu-

viální PC sice umožňovaly psát omezeně texty a hrát „piš-

kvorky“, ale se současnými PC měly jen málo společného. 

Obdobné to bylo i u ostatních přístrojů, které využívaly elek-

tronické součástky. Tento pokrok se zvláště projevil u pří-

strojů pro diagnostiku stavebních konstrukcí a PC pro pro-

jektování staveb.

Pozornost si zasloužil článek doc.  Ing. Ladislava Klusáč-

ka, CSc., který ve svém příspěvku shrnul pokroky v  tom-

to dlouhém období ze svého hlediska – hlediska zkušené-

ho projektanta. Na sympoziu se objevilo mnoho zajímavých 

příspěvků a každý z účastníků si mohl odnést (a jistě odne-

sl) mnoho nových námětů pro svůj další profesionální život. 

I přátelská setkání, která se navazují a uskutečňují v  rám-

ci konání sympozia, patří k velkým pozitivům těchto odbor-

ných konferencí. 

Jak úspěšné vydávání časopisu Beton TKS, tak hojná 

účast na  sympoziu Sanace 2015 svědčí o  tom, že naše 

odborná veřejnost se dobře připravuje na  předpokládaný 

rychlý rozvoj investiční činnosti v oblasti stavebnictví.

prof. Ing. Leonard Hobst, CSc.

President SSBK
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